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Mais um passo enfrente, medramos. A partir de

agora o catálogo já
& Novidades

medramos
nom terá problemas

de espaço, poderemos

reproduzir as fotos

dos produtos,

comentar os livros e aumentar a nossa oferta

cultural. O apoio de pessoas a nível particular,

grupos culturais, editoras e colectivos foi e é

decisivo para seguirmos crescendo e entre todos

formar o já mais importante catálogo de venda de

material cultural na Galiza.

Laiovento é umha das editoras com
mais prestígio. A partir de agora e

graças a um convénio de

colaboraçom, contamos com todo o

seu fundo editorial em galego-

português.

Camisola com a clássica página da

revista «Nós», desenho de Castelão.

Camisola com a capa da revista «A
Fouce» correspondente a 25 de Julho

de 1936.

CD
y
música procedente doutros

países e culturas, mas sempre com
conteúdos e mensagem.

Esmaltes artesãos reproduzindo
gravuras rupestres. Colares, anéis,

gargantilhas.



Neste catálogo encontrarás livros,

música e produtos que contribuem por si

próprios a conformar o país que queremos.

Som objectos com ideologia, os mais,

provenientes de grupos e colectivos que se

autoficianciam com este material. A
selecçom de produtos está feita sempre

atendendo a critérios culturais e políticos de

dignidade nacional.

Fortalecer a Gralha e ajudar à sua

independência e desenvolvimento à margem
das pressões oficiais, é o fim dos benefícios

obtidos com a venda destes produtos.

Aceitamos ideias e sugestões, assim como
encomendas de material que nom podas

conseguir noutro lugar.

As novidades do material que se

incorpora a partir de agora à nossa oferta

cultural vêm relacionadas na capa.

Para realizar a encomenda:

Poios correios. Preenchendo o boletim de

encomenda ou enviando umha fotocópia

com todos os teus dados.
Por telefone. 988- 21 34 37.

Pagamento:
Reembolso à volta dos correios.

Cheque a nome de Meendinho.

Envios:

Poios correios

mais 400 pts. para Galiza e Estado

espanhol.

mais 600 pts. para o resto da Europa.

mais 1100 pts. para o resto do mundo.

Por transporte urgente

Galiza e Estado espanhol em 48

horas, custo adicional de 1325 pts.

Toda a correspondência a:

Apartado 678. 32080 Ourense. Galiza

Tel 988 - 21 34 37. Fax. 988 - 37 27 14

Este catálogo forma parte do periódico

bimestral GRALHA, o seu envio é gratuito,

solieita-o no apartado 678 de Ourense.

TÊXTIL

BANDEIRA

Com estrela cosida.
1 x 0,80 m 1700 pis

SWETER
Isto num país livre nom
aconteceria.
Com capuz e bolso dianteiro
ou com capuz e elástico
Gris. M, G, SG 2200 pts

CAMISOLAS

REVISTA NÓS
Reproduçom a duas cores da
capa de Castelão.
Algodom cor azul-escura.
M, L, XL, XXL 1200pts

REVISTA A FOUCE
Capa da revista de 25 de
Julho de 1936. 1 tinta.

Aleodom cor azul-escura.
M, L, XL, XXL 1200pts

CASTELÃO
Afortunadamente a nossa
língua está viva e floresce em
Portugal.
Branca. XXL 1200pts

ROSÁLIA.
Pobre Galiza, nom deves
chamar-te nunca espanhola
Branca, XXL 1200pts

BÓVEDA.
60 aniversário do seu
assassinato
Lâmina de Castelão. A
derradeira liçom do mestre.
Negra, M, L, XL 1500pts

PORTUGAL.
Escudo português
Grande tamanho e a toda cor
Branca, M, L lOOOpts

GALIZA - CATALUNYA.
Mapas da Galiza e Catalunha
com a legenda: «A mesma
luita. La mateixa lluita.».

Manga cumprida.
Gris, M, L 1200pts.

REMENDOS
Termoadesivos:
Bandeira com estrela (3 cm).
Aprox 250pts.

Feltro impresso a cores, para
coser:
Escudo Galiza de Castelão
(11 cm.) e bandeira galega (10
cm.). Os dous 600pts.

MUSICA
XENREIRA
Ergue-te.CD. 2000pts

segue
JOSÉ AFONSO
O cantor do 25 de Abril

a ser básico para entender a

música galego-portuguesa
actual. Disponíveis 7 CDs

Enquanto há força.

Venham mais cinco.
Coro dos tribunais.

Fura, fura.

Traz outro amigo também.
Cantares do andarilho.
Eu vou ser como a toupeira.

Os vampiros.
As minhas tamanquinhas.

Cada CD 2200pts

CANTIGAS DA MINHA
ESCOLA
1 1 temas infantis de carácter popular

português. CD,
inclui letras 2200pts

FAUSTO
O Melhor de Fausto
CD 2200pts

VITORINO
O Melhor de Vitorino. CD....

Não há terra que resista. CD..
Romances . CD

Cada CD 2200pts

DULCE PONTES
A Brisa do Coração,
duplo 4400pts
Lágrimas. CD 2800pts
Lusitana. CD 2800pts

XUTOS & PONTAPÉS
Circo de Feras. CD 2200pts
Não. CD 2200pts

GAROTOS PODRES
Punk anarquista/oi!.
Brasileiro
Rock de Subúrbio CD2200pts

RATOS DE PORÃO
Crucificados pelo sistema
CD 2200pts

VOZES DA RAIVA II

VV.AA., Mata Ratos, Pé de
Cabra, Lulu Blind,.. .Street

Noise Português. CD 2200pts

MATA-RATOS, GAROTOS
PODRES E PÉ DE CABRA
VV.AA. CD 2200pts

PESTE & SIDA
O Melhor dos Peste & Sida
CD 2200pts

UM XUTO NA ORELHA
HC/PUNK Brasileiro.

CD 2200pts

EUTANÁSIA ACTIVA
A alienaçom do poder.
Ed. Lixo Urbano. Galiza
K7 400pts

BANDA BASSOTTI
Avanzo de cantiere
Figli delia stesse rabbia
Cada CD 2200pts

JOXE RIPIAU
Positive Bomb
CD 2200pts

INADAPTATS
Per tots eis mitjans
CD 2000pts

NEGU GORRIAK
Saiam Agur
CD 2200pts

ESAN OZENKI
5 Anos de Independência
CD recopilatório com todos

os grupos do selo basco, 23
temas de todos os estilos.

CD I700pts

VOZES CONTRA O
SEXISMO
Exemplos de música nom
sexista.
La insurrección, Alanis
Morissette, Bella Donna.
Maniática, Negu Gorriak,
León Chávez, Néboa, Maria
Betanhia, José Afonso,...
Inclui letras.

K7. Ed. As Meigas ... 600pts

LIVROS
LÍNGUA
MÉTODO PRATICO DE
LÍNGUA.
Galego-Português para
principiantes

Martinho Monteiro Santalha

lOOOpts

HOUTEI
CGhouteira'
DF 001. cd/mc

O son de Chouteira resulta

da emprega de instrumentos

e ritmos da tradición galega,

pêro non con vontade puris-

ta, senon polas ilimitadas

posibilidades que ofrecen:

Fresco, orixinal...

BERROGllETTO
"Navicularia"
DF 002. cd/mc

Berroguetto sitúase no
mesmo epicentro da contem-

poraneidade da Música
Popular Galega, ser\ renunciar

por iso a composicións cuida-

das e á experimentación
diversa, na línea da fusión.
..

EMÍLIO GAO
"Sinbad En
DF 004. cd/mc

A volta dunha das figuras

centrais da música Galega.

E un disco que evoca diversos

paisaxes sonoros e poéticos.

Un traballo persoal, cheo de

matices do histórico harplsta

galego.

MA LUA
"Os Tempos Son
Chegados"
DF 007. cd/mc

Novo disco desta histórica

banda galega de folk e sexto

na sua dilatada carreira musical.

Minucioso e colorista traballo,

aperturismo e inexistência de

fronteiras.

A filosofia do selo DO FOL EDICIÓNS está orientada a editar grupos e

artistas con propostas musicais de grande calidade e forza dentro das

variantes da música folk e tradicional da Galiza. Toda-las edictóns están

moi cuidadas en canto á producción musicale a os conceptos e desenos

gráficos.

PfÒKimos lanzamentos:

XISTRA DE CORUXO. "Adicado..." dfoos cd/mc

Música festeira feita con instrumentos tradicionais e acompanada de unha voz femenina chea de forza.

, CHOUTEIRA. Oafán df 009 cd/mc

Novo disco do personalísimo grupo Chouteira. Gravado nos estúdios Elkar en maio áo 97. Un traba

cheo de matices instrumentais que sin dubida sorprenderá por a sua calidade.

Chámanos ou

Sierra de Algodonales, 12.

MADRID 28018
Telefono 91 478 11 63 / Fax> 91 478 33

e mall> boa9mad.8ervIcom.es
wvifw.boa-musica.es

mocho gratuitamente o noao

Distributed Byi

Informativo BOAINFQ
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Ergue-te.
Primeiro trabalho dos estradenses

Xenreira. Considerado de interesse

nacional, supõe o reencontro da músi-

ca actual com as mensagens compro-
metidas.

CD 2000pts

Avanzo de cantiere

Banda Bassotti, a mítica banda roma-
na, é da melhor música de combate
feita na Itália. Red Skin.

-

CD 2200pts

Per tots eis Mitjans

Os catalães de Inadaptats íorom a

grande revelaçom do ano passado,

punk-core em catalám. Banda ligada

ao independentismo catalám.

CD 2000pts

Positive Bomb
O grupo basco Joxe Ripiau com o seu

estilo inovador engancha.à primeira.

O que se pode fazer com apenas um
acordeom, baixo e percussom é

impressionante.

CD 2200pts

Saiam Agur

É o trabalho de despedida de Negu
Gorriak, composto por 15 versões de

temas que os marcárom
musicalmente.Soul, reggae, rock.

CD 2200pts

DA FALA E DA ESCRITA.
Artigos jornalísticos sobre língua e

cultura, imprescindível para

conhecer a problemática linguística.

Carvalho Calero lOOOpts

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO
ALFA
2 Volumes 8700pts

DICIONÁRIO SINÓNIMOS
Porto Editora.

1125 pág 5500pts

PRONTUÁRIO ORTOGRÁFICO
GALEGO
Normas para a escrita correcta da
língua.

Agal. 1985 2100pts

ESTUDO CRÍTICO
das normas do ILG-RAG
Agal. 2

a
ed. 1989 2100pts

GUIA PRÁTICO DE VERBOS.
Todos os verbos conjugados.
Agal. 1988 1200pts

ENSAIO

HISTORIA DA GALIZA
em Banda Desenhada

500 pts

LEODEGARIO A. DE AZEVEDO
As cantigas de Pêro Meogo
Ed. Laiovento 1900pts

RAMOM LOPES-SUEVOS
Portugal no quadro peninsular

Ed. Agal lOOOpts

O outro desenvolvimento
Ed. Novo Século lOOOpts

Socialismo e Mercado.
Notas de economia política

Ed. Laiovento : 1600pts
A sede da terra

Ed. Laiovento 1350pts

ELVIRA SOUTO
Viagens na Literatura.

Ed. Laiovento BOOpts
Vínculo de sangue
Ed. Laiovento 1750pts
Sócio-Didáctica linguística

Ed. Laiovento 1700pts
Traduçom e ensino linguístico

Ed. Laiovento 1300pts

J. MARTINHO MONTEIRO
Carvalho Calero e a sua obra

Ed. Laiovento 2000pts

HENRIQUE RABUNHAL
Textos e contextos do teatro Galego.

Ed. Laiovento 2000pts

ANTÓNIO GIL HERNANDEZ
Silêncio ergueito

Ed. do Castro 1800pts

FICÇOM
MONCHO DE FIDALGO

O sereno.

Um guerrilheiro em Estaiinegrado
500pts

Seguindo o caminho
do vento 700pts
Luzia ou o canto

das sereias 700pts
Contos da fada

em dó maior 600pts
Contos do outono 600pts

HENRIQUE DA COSTA
Mar para todo o sempre
Ed. Laiovento 1325pts
Sobre comboios, janelas e outras

pequenas histórias

Ed. Laiovento 1200pts

J. MARTINHO MONTEIRO
Oxalá voltassem tempos idos

Ed. Laiovento 1250pts

JOSÉ SARAMAGO
História do Cerco de
Lisboa 2700pts
Memorial
do Convento 2700pts

Ensaio
sobre a Cegueira 2900pts

JORGE AMADO
Capitães de areia 850pts

Farda fardão,camisola de durmir
2200pts

ZORA NEALE HURSTON
O seu olhar posto em Deus
Ed. Laiovento 2000pts

ALFONSO SASTRE
Histórias de Califórnia

Ed. Laiovento 1750pts

INFANTIL

JOÃO GUISAN SEIXAS
Origem certa do farol de Alexandria.

Ed. Agal lOOOpts

TEO viaja de avião 850pts

TEO vai às compras 850pts

TEO em férias 850pts

TEO na piscina 850pts

TEO no zoo 850pts

TEO campista 850pts

ASTERIX
O pesadelo

Asterix legionário

A foice de ouro

As 1001 horas de Asterix

Asterix entre os belgas

O escudo de Auverne

Cada um 1500pts

Origem certa do farol de
Alexandria

João Guisem Seixas

Neste livro os contos tingem-se de

absurdidade e imaginaçom, mas ainda

que pareça contraditório, também de

sentimentos reais. Contraditórios som
estes contos de excelente qualidade

literária, um dos best-sellers da Agal.

Ed. Agal. 83 páginas

1000 pts
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Contos do Outono
José Ramom Rodrigues

Nova entrega deste narrador que com
o passo dos anos vai mudando a sua

estética. A profundidade temática dos

assuntos oferece um tratamento cada

vez mais estilizado.

Ed. Renovação. 315 páginas

600 pts

BIBLIOTECA BÁSICA

O LIVRO DO JARDIM
Manual básico para quem goste da
jardinagem ou da produçom de
espécies em horta, desde a simples
pataca até às podas de árvores fruteiras.

Perfeitamente ilustrado passo a passo,
desde a semente até à colheita e

conservaçom 7900 pts

Carvalho Calero e a sua
obra

Martinho Monteiro Santalha

Livro estruturado em quatro partes. A
primeira é um esboço biográfico de

Carvalho Calero, analisando-se na se-

gunda a sua obra escrita. Na terceira

parte esboçam-se aspectos da sua

personalidade e finalmente oferece-se

umha selecçom bibliográfica de enor-

me interesse..

Ed. Laiovento. 328 páginas
2000 pts
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Silêncio Ergueito

Silêncio Ergueito
António Gil Hernández

Com o subtítulo de «Apontamentos
sócio-políticos sobre questões aparen-

temente idiomáticas» recolhe e co-

menta artigos próprios publicados na

imprensa.

Ed. do Castro. 315 páginas

1800 pts

w,
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Mar para todo o sempre
Henrique da Costa

Em 1595 Álvaro de Mendanha parte

de El Callao para a «Terra Australis

Incógnita». Esta aventura nom terá

desenlace até cinco séculos mais tar-

de. E possível pensar que nos achamos
perante um romance de recriaçom his-

tórica, mas o autor encheu algumhas
personagens de sentimentos.

Ed. Laiovento. 92 páginas

1300 pts

Método Práctico de Língua
Martinho Monteiro Santalha

Galego-português para principiantes,

método de aprendizagem, especial-

mente indicado para aprender sós.

Inclui exercícios práticos.

Galiza Editora

1000 pts

O pesadelo de Obelix
R. Goscini - A. Uderzo

Este é o último título da clássica

colecçom do herói gaulês e a sua

aldeia. A mais recente aventura na

sua luita sem quartel contra o inva-

sor romano. Esta obra é da autoria

de Uderzo nos textos e desenhos,

após a desapariçom de Goscini

Ed. Meribérica. 48 páginas
1500 pts

A nosa independência depende de ti.

EDICIÓNS

£ O- i o o- e m to-

LAIOVENTO
En canto non se consiga unha necesaria normativa de consenso para a língua galega,

Edicións LAIOVENTO continuará a respectar a opción ortográfica de cada autor.

Rúa do Hórreo. 15702 Santiago de Compostela. Galiza. Telfs.: (981) 56 23 33 / (986) 84 20 92. Fax: (981) 57 22 39



ARTESANATO
Jóias, peças únicas do artesão Carlos Ocampo, esmaltes a fogo sobre cobre.

Toda a nossa oferta som reproduções fidedignas de gravuras rupestres.

Colar (10 cm. diâmetro) + correia 500 pts

Colar (17 cm. diâmetro) + correia 700 pts

Gargantilha (3 peças ovais) 1300 pts

Gargantilha (3 peças, 1 grande) 1450 pts

Gargantilha Lua 1 100 pts
*

Pulseira oval, níquel e coiro 700 pts

Anel 600 pts

I

Ao fazer a tua encomenda indica se queres a gravura com desenho animal, humano, ou espiral.

Especifica também a cor, intentaremos adaptar-nos.

EM REDE

Ninguém nos vai fazer calar ainda que nos desbordem o trabalho e as ideias por fazer. Nós pomos

o esforço diário, nós pomos os meios, e a coordenaçom. E tu que pões? Incrementa a luita cultural

na tua zona. Como? Tu escolhes.

Contactos
Se estás interessado em conhecer gente com a que compartilhar ideias e projectos fai-no-lo saber e poremos-te em contacto com

outros interessados da tua zona. Especifica se queres contactar com gentes que trabalhem a política, cultura, língua, antimilita-

rismo, ecologia ou outras actividades.

T\isó
A configuraçom do nosso pais nem sempre possibilita o trabalhar em conjunto. Os solitários por força ou por eleiçom também

podem achegar o seu grão de areia.

Fai parte da nossa rede de distribuiçom. Dispomos de material que che ofereceremos a preço especial. Para evitar despesas de

envio manda-nos o montante em selos.

Pacote de 100 autocolantes "NH" + 10 cartazes ...lOOOpts

Pacote de 20 autocolantes

plásticos para carro, «GZ,Galiza» 600pts

FINANCIAMENTO

A principal via de financiamento da Gralha som as colaborações

económicas, portanto desejo assumir a minha parte deste projecto

colectivo contribuindo economicamente com a publicaçom, achegando

umha quota de:

3000 pts

mensal

Nome e Apelidos

Endereço

Localidade

Cód. Postal

Tel.

Banco ou Caixa

Sucursal

Localidade

N° de Conta (10 dígitos)

Data

5000 pts D pts

trimestral anual

Assinado

Nome e Apelidos

Endereço

Localidade

ENCOMENDAS

Tel

Cód. Postal País

Quant. Material. Incluir tamanho. Montante

1

.

Portes de correio +400, por mensageiros +1325 + 400 pts

Soma total

Envio contra reembolso. Aceita-se cheque a nome de Meendinho.

Apartado 678. 32080 Ourense. Galiza

O Periódico Gralha e o catálogo som enviados gratuitamente a quem o solicitar ao nosso apartado.


